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SHRNUTÍ ČINNOSTI
Rok 2019 se nesl zejména ve znamení 115. výročí vzniku muzea a realizace přístavby k hlavní
budově, intenzívně pokračovaly přípravy Mezinárodního trienále skla a bižuterie JABLONEC
2020. Uskutečnili jsme všechny plánované akce v souladu se Střednědobou koncepcí na léta
2019-2024 a s plánem činnosti na rok 2019. Dosáhli jsme historického návštěvnického
rekordu, kdy naše výstavy, expozice i jednotlivé akce navštívilo více než 40 tisíc osob! Trvale
jsme plnili také standardy stanovené muzejním zákonem.
Největší a pro muzeum zásadní bylo pokračování stavebních prací na realizaci investiční akce
MSB-Dostavba hlavní budovy, a to dokončením kovového skeletu a montáží speciálních
skel. Následně navážou práce v interiéru a na expozici, která by měla být hotová do konce
roku 2020.
Muzeum čerpalo účelovou podporu v oblasti vědy a výzkumu z programu NAKI II na realizaci
projektu Design československého skla a bižuterie 1948-1989, zahájeného v roce 2018.
Naplňovalo též Dlouhodobou koncepci rozvoje výzkumné organizace na léta 2019-2023, na
jejímž základě bylo zařazeno mezi výzkumné organizace s nárokem na institucionální
podporu v rámci Vědy a výzkumu. V průběhu roku 2019 byl nadále provozován web
czechglasscompetence.cz (projekt MK a MSB na podporu KKP). Přistoupili jsme ke zvýšené
propagaci databáze mezi cílovými skupinami uživatelů.
V prostorách muzea jsme připravili výstavy CESTA DO INDIE a Současné české vánoční
ozdoby. K oběma výstavám vznikl bohatý doprovodný program.
Od června do prosince 2019 se uskutečnila v prostorách Slovenského národního muzea na
Bratislavském hradě repríza výstavy DVA V JEDNOM – Design českého a slovenského skla
1918-2018.
V rámci oslav 115 let Muzea a skla a bižuterie jsme vyhlásili výtvarnou soutěž, dále jsme
připravili zábavný kvíz a panelovou výstavu. Připomenuli jsme rovněž 30. výročí sametové
revoluce, v rámci rozsáhlého projektu Sametová 30.
Návštěvnost muzea dosáhla 41 350 osob, v hlavní budově to bylo o 8 043 návštěvníků více
než v roce 2018 (podrobný přehled návštěvnosti obsahuje Příloha č. 1). Postupně se zlepšuje
zájem škol o nabízené edukační programy, zejména díky aktivnímu přístupu muzejní
pedagožky a rozšířené nabídce programů.
Hospodaření muzea v hlavní činnosti dosáhlo vyrovnaného hospodářského výsledku, díky
zapojení fondu reprodukce majetku. V hospodářské činnosti, ve které je muzeum plátce
DPH, byl dosažen kladný výsledek ve výši 172.322,90 Kč.
Vcelku lze hodnotit rok 2019 pro muzeum jako úspěšný, což je výsledkem práce většiny
zaměstnanců, kterým bych tímto chtěla za jejich aktivitu poděkovat. Ocenění si zaslouží
také naši podporovatelé, donátoři, členové Spolku přátel muzea a v neposlední řadě náš
zřizovatel, ministerstvo kultury. Bez jejich, nejen finanční, podpory bychom uvedených
úspěchů nedosáhli.
Za neúspěch považujeme dosavadní bezvýsledné snahy o uznání postavení muzea jako státní
instituce ze strany zřizovatele také v jeho názvu. Dlouhodobě se potýkáme s neuspokojenými
požadavky na navýšení tabulkových míst a fluktuací na postech odborných pracovníků –
kurátorů.

Výroční zpráva Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou za rok 2019

5

POSKYTOVÁNÍ STANDARDIZOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB
Muzeum zpřístupňuje své sbírky veřejnosti celoročně ve dvou stálých expozicích „Nekonečný
příběh bižuterie“ a „Čarovná zahrada – České sklo sedmi století“, od května do září pak
v odloučené stálé expozici „Sklářská osada Kristiánov“ v katastru obce Bedřichov. V roce
2019 uspořádalo dále 3 výstavy, několik externích výstav a řadu komorních výstav viz
Výstavní činnost.
Pořádali jsme specializované muzejní programy pro širokou veřejnost i školy, a to jak
doprovodné akce k výstavám, tak u příležitosti významných výročí a událostí. Dále proběhlo
několik vzdělávacích akcí – kurzů, přednášek – viz Výchovně vzdělávací činnost. Hlavním
tématem edukační činnosti bylo výročí 115 let od založení muzea a připomenutí 30 let od
událostí sametové revoluce.
Veřejnost byla o činnosti muzea informována prostřednictvím tiskových zpráv, kterých bylo
v roce 2019 vydáno celkem 19. V průběhu roku kurátoři publikovali odborné texty
v kapitolách knih LLEVITACE in LLEV SHOWCASE (Fakulta umění a designu Univerzity J. E.
Purkyně v Ústí nad Labem) a Granátový šperk jako inspirace pro jabloneckou bižuterní
produkci (Český granát, Technické muzeum v Brně). Dále byla zveřejněna řada odborných
článků v recenzovaných časopisech a textů do výstavních katalogů pro Galerii Kuzebauch, viz
Publikační činnost.
Zvýhodněné vstupné bylo poskytováno seniorům, dětem, zdravotně postiženým a rodinám,
dále školním kolektivům při návštěvě muzea spojené s tvůrčí dílnou. Zcela zdarma byl
umožněn vstup do muzea dětem do 6 let, pedagogickému dozoru školních skupin, držitelům
průkazů ZTP/P s doprovodem, školním skupinám ZTP včetně doprovodu, skupinám
z dětských domovů, studentům středních a vysokých škol z ČR věnujícím se oborům skla,
bižuterie či šperku. V roce 2019 mohli návštěvníci využít i 12 dnů volných nebo
zvýhodněných vstupů, zejména u příležitosti vybraných státních svátků, viz Příloha
č. 1. Návštěvnost.
Hlavní budova muzea je pro návštěvníky řešena bezbariérově. Pro zrakově hendikepované
návštěvníky nabízí možnost zapůjčení audioprůvodce expozicemi, sluchově hendikepovaní jej
mohou využít v tištěné – grafické podobě. Obě formy je možné si jednoduše pořídit také
v elektronické formě, prostřednictvím internetu.
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SPRÁVA SBÍREK
MSB spravuje celkem 26 podsbírek umístěných v depozitářích v Jablonci nad Nisou, a to
v hlavní budově, depozitáři Mlýnská a depozitáři Šumava.
Celkový počet inventárních čísel k 31. 12. 2019 činil 83 465.
V roce 2019 bylo zaevidováno 157 evidenčních jednotek v I. stupni a 5 143 evidenčních
jednotek ve II. stupni evidence, a to v těchto podsbírkách:
Umělecké řemeslo Š798 – Š801; Knihy ST148 – ST151; Fotografie F642 – 847; Bižuterie
B11477 – B11774; Bižuterní technologie BT3838 – BT3854; Jablonex Zásada JZ3085 – JZ4677;
Knoflíky C5188-C5217; Kovová bižuterie BK10712 – BK10716; Sklo S10009 - S10029; Vánoční
ozdoby V2015 – V4140; Jablonex Nástroje JN1 – JN600; Numizmatická NS857 – NS968;
Jablonex Obchodní JO11609 – JO11619; Medaile a plakety MP2318 – MP2430; Sklo Riedel
SR702; Zvláštní sbírky Z1917 – Z1918.
Roční revizí prošlo celkem 8 368 inventárních čísel (Sbírka MSB 8.079 inv. č., Sbírka
Kamenický Šenov 298 inv. č.).
K 31. 12. 2019 bylo v podobě obrazového záznamu digitalizovaných 24 900 sbírkových
předmětů, a do elektronické podoby (program MS Word, databáze DEMUS) přepsáno
53 640 karet evidence II. stupně. Aktualizace zápisu v Centrální evidenci sbírek byla
provedena v řádném termínu.
Pokračovala intenzivní evidence předmětů ze vzorkoven Jablonexu uložených v depozitáři
Šumava. K 31. 12. 2019 bylo v podsbírce Jablonex Obchodní evidováno 11 619 inv. č. ve
2. stupni evidence a v podsbírce Jablonex Zásada 4 677 inv. č. ve 2. stupni evidence. Do CES
byla v roce 2019 zapsána nová podsbírka Jablonex Nástroje – signatura JN (600 inv. č. ve
2. stupni evidence). Evidenci akvizice bižuterie Jablonex a nástrojů se věnují dvě správkyně
depozitáře.
V podsbírce vánoční ozdoby, další dlouhodobě zpracovávané významné akvizici, bylo
k 31. 12. 2019 aktuálně evidováno 4 140 inv. č. ve 2. stupni evidence. Již na konci roku 2018
bylo nově zřízeno a obsazeno místo správce depozitáře / specialisty Kompetenčního centra,
což umožnilo intenzívnější třídění a evidenci vánočních ozdob.
Z důvodu přebytečnosti byly z podsbírky Zvláštní sbírky vyřazeny 3 sbírkové předměty.
Během roku 2019 bylo zapůjčeno k výstavním účelům do jiných institucí celkem 209
evidenčních jednotek. MSB má trvale zapůjčeno od jiných institucí pro potřeby stálé expozice
14 sbírkových předmětů.
Proběhlo 17 badatelských návštěv za účelem studia sbírkových předmětů v depozitářích
nebo konzultací v budovách muzea.

RESTAUROVÁNÍ
Z finančních prostředků muzea bylo v souvislosti s prezentačními a odbornými aktivitami
nákladem 112 800 Kč konzervováno a zrestaurováno 44 ks sbírkových předmětů, bižuterních
výrobků a dekorací jablonecké a zahraniční produkce, určených k prezentaci na výstavě
Cesta do Indie z podsbírky N. Na tento projekt jsme obdrželi grant MK ČR z programu ISO-d
ve výši 112 000 Kč. Podrobný přehled restaurování roku 2019 obsahuje Příloha č. 3
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SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST
V roce 2019 probíhalo doplňování sbírek MSB jak nákupy, tak dary. Díky dlouhodobé
spolupráci muzea a osobním vztahům kurátorů s tuzemskými výrobci skla a bižuterie
a sklářskými výtvarníky se trvale daří s vynaložením minimálních finančních prostředků
rozšiřovat sbírkový fond o nové přírůstky, zejména ze současné produkce. Muzeum během
roku získalo četné dary jak od dárců-osob, tak firem. Formou nákupů získalo historické sklo
a autorská díla sklářských umělců, jejichž tvorba dosud nebyla ve sbírce dostatečně nebo
vůbec zastoupena.
V roce 2019 jsme získali darem do sbírky 1 230 položek v celkové hodnotě 675 339,- Kč.
Nákupem jsme obohatili naše sbírky o 33 položek v celkové hodnotě nákupu 216 500,- Kč.
Podrobný přehled akvizic roku 2019 obsahuje Příloha č. 2.
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost se sešel k jednání dne 30. října 2019.

VĚDA A VÝZKUM
Muzeum pokračovalo v realizaci projektu DESIGN ČESKOSLOVENSKÉHO SKLA A BIŽUTERIE
1948-1989 z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II). Projektu, zahájenému v průběhu
roku 2018, byl přidělen identifikační kód DG18P020VV031. Zpráva o plnění projektu v roce
2019 byla na MK ČR zaslána v požadovaném termínu, viz Příloha č. 8.
Muzeum naplňovalo „Dlouhodobou koncepci rozvoje výzkumné organizace na léta 20192023“, na jejímž základě bylo zařazeno mezi výzkumné organizace s nárokem
na institucionální podporu, a to v kategorii B (dopis MK ČR z 26. 10. 2018). Konkrétním cílem
koncepce je vědecké zpracování podsbírek Sklo Riedel, Umělecké řemeslo a Waldes-knoflíky.
Výstupem bude digitalizace sbírkových předmětů, elektronický on-line katalog jmenovaných
podsbírek v české, anglické a německé jazykové verzi, studie publikované v recenzovaných
odborných časopisech, přednášky pro veřejnost a o nové poznatky aktualizované evidenční
karty. Zpráva o plnění projektu v roce 2019 byla na MK ČR zaslána v požadovaném termínu,
viz Příloha č. 9
Do databáze RIV, veřejně dostupné na www.rvvi.cz, jsme ve stanoveném termínu doplnili
vědecko-výzkumné výstupy za rok 2019.

KOMPETENČNÍ CENTRUM SKLA A BIŽUTERIE
V průběhu roku 2019 byla v rámci projektu Kompetenčního centra skla a bižuterie (připraven
na základě požadavku MK ČR a v návaznosti na dokument Státní kulturní politika ČR na
období 2009-2014) provozována a průběžně aktualizována odborná databáze zveřejněná na
adrese www.czechglasscompetence.cz v českém a anglickém jazyce. Databáze je pro
uživatele přístupná zdarma.
Správě a aktualizaci databáze se dva dny v týdnu věnuje pracovnice odboru hlavního
kurátora, slíbený nárůst úvazku na tuto činnost stále nebyl ze strany zřizovatele naplněn.
V roce 2019 jsme s využitím nástroje Google Analytics zaznamenali 12 357 návštěv a 31 116
zobrazení stránek.
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Databázi jsme pravidelně propagovali v odborném časopisu Sklář a keramik a ve formě rollupu na akcích muzea a jeho partnerů (např. Křehká krása, Sklářské svítání, Setkání sklářů
a keramiků, Valná hromada ASKP, ...).

KNIHOVNA
Odborná knihovna muzea evidovala ke konci roku 2019 celkem 20 777 inventárních výtisků.
Fond je tvořen částmi knihy a periodika. V roce 2019 bylo v tomto fondu nově zapsáno
celkem 140 přírůstků. Zakoupena byla 1 kniha. Výměnou se získalo do fondu knihovny MSB
celkem 35 výtisků, z domácí produkce 12 titulů a 23 titulů ze zahraničí. Knihovna odebírala
9 titulů předplacených časopisů v tištěné formě a časopis The Bead Forum v elektronické
formě. Darem se získalo množství periodik, hlavně měsíčníků a katalogy.
Služeb knihovny využilo celkem 13 externích badatelů, z toho dva dálkovým přístupem. Při
12 návštěvách jim bylo předloženo celkem 85 výtisků, z toho bylo 76 knih a 9 časopisů. Vedle
těchto služeb bylo poskytnuto množství distančních konzultací (telefonicky nebo e-mailem).
Uvnitř instituce bylo uskutečněno 51 výpůjček, z toho bylo 13 časopisů, 2 archivní boxy a 36
výpůjček knih. V průběhu celého roku si uvnitř instituce půjčovalo 5 kurátorů celé svázané
ročníky 10 časopisů kvůli práci na výzkumu Programu NAKI.
V knihovně je uložena také podsbírka starých tisků a fotografií, která je zapsána v CES.
Starých tisků bylo ke konci roku 2019 evidováno 151 kusů. Z 13 badatelů se 3 externí
badatelé při 3 návštěvách zabývali sbírkou fotografií. Předloženo jim bylo 9 kusů krabic
pomocné evidence fotografií a 3 boxy fotoalb. Využito bylo 46 kusů fotografií. Bezúplatně
byla poskytnuta reprodukční práva jedné osobě na využití fotomateriálu k vydání bakalářské
práce.
I nadále pokračoval proces vytváření elektronického katalogu spolu s opravami/úpravami
katalogizačních záznamů. Proběhl také povinný import záznamů do Souborného katalogu ČR.

VÝSTAVNÍ ČINNOST
8. listopadu 2018 – 14. dubna 2019
DVA V JEDNOM: ČESKÝ A SLOVENSKÝ DESIGN SKLA 1918-2018
koordinátor projektu PhDr. Petr Nový
kurátoři PhDr. Petr Nový – Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D., - doc. Mg.A. Patrik Illo
16. května 2019 – 20. října 2019
CESTA DO INDIE – Jablonecká bižuterie, šperk a sklo
koordinátor projektu Kateřina Hrušková
kurátoři Mgr. et Mgr. Kateřina Hrušková – Šárka Sirůčková – Mgr. Petr Čížek
21. listopadu 2019 – 16. února 2020
SOUČASNÉ ČESKÉ VÁNOČNÍ OZDOBY
Kurátorka Dagmar Havlíčková
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SPECIÁLNÍ VÝSTAVA VE STÁLÉ EXPOZICI BIŽUTERIE
30. ledna 2018 – 31. prosince 2019
JABLONEC NAD NISOU – MINCOVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY 1993-2018
kurátor Zdeněk Štafl
VÝSTAVY VE VÝSTAVĚ – komorní autorské výstavy ve stálé expozici
Vzhledem k realizaci přístavby muzea nebyl v roce 2019 projekt Výstavy na výstavě
realizován.
EXPONÁT EXTRA (vitrína ve vestibulu)
do června 2019
trofej Mistrovství světa v klasickém lyžování 2009 – zápůjčka od Nadace Preciosa
od června 2019
Cena BRIT Awards 2018 – dar od firmy LASVIT
EXTERNÍ VÝSTAVY
CROSS THE LINE – VARIABILITY OF CZECH AND SLOVAK GLASS
Český dům – Galerie Cinemathique, Jerusalem, Izrael, 1. 2. – 3. 3. 2019
Gal Gaon Gallery, Tel Aviv, Izrael, 8. 3. – 12. 4. 2019
Spoluorganizátor: České centrum Tel Aviv
Kurátor: PhDr. Petr Nový
DVA V JEDNOM – DESIGN ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO SKLA 1918-2018
Slovenské národné múzeum – Historické múzeum, Bratislavský hrad, Bratislava, Slovensko,
13. 6. – 1. 12. 2019
Kurátoři PhDr. Petr Nový, Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D., doc. Mg,A, Patrik Illo
HANDMADE DREAMS – SOUČASNÁ ČESKÁ BIŽUTERIE
Illia Lalaouni Museum, Athény, Řecko, 8. 5. – 20. 5. 2019
Spoluorganizátor: České centrum Athény, Velvyslanectví ČR v Athénách
Kurátor: PhDr. Petr Nový
HANDMADE DREAMS – SOUČASNÁ ČESKÁ BIŽUTERIE
České centrum, Řím, Itálie, 30. 5. 2019
Spoluorganizátor: České centrum Řím
Kurátor: PhDr. Petr Nový
HANDMADE DREAMS – SOUČASNÁ ČESKÁ BIŽUTERIE
Mestská knižnica města Piešťany, Slovensko, 1. 9. – 26. 9. 2019
Spoluorganizátor: České centrum Bratislava
HANDMADE DREAMS – SOUČASNÁ ČESKÁ BIŽUTERIE
České centrum, Moskva, Ruská federace, 21. 11. – 15. 12. 2019
Spoluorganizátor: České centrum Moskva
Kurátor: PhDr. Petr Nový
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KURÁTORSKÁ SPOLUPRÁCE S GALERIÍ KUZEBAUCH, PRAHA
Kurátorem výstav ateliérového skla je PhDr. Petr Nový
- EMMA WOFFENDEN A PETR STANICKÝ – CONTACT – ISOLATION (11. 1. 2019 – 15. 3. 2019)
- GLASS RITUALS, Collect, Londýn (28. 2. 2019 – 3. 3. 2019)
- ONDŘEJ STRNADEL – SOAP (22. 3. 2019 – 17. 5. 2019)
- SCULPTING IN GLASS, Révelations, Paříž (23. 5. 2019 – 26. 5. 2019)
- JAN FRYDRYCH – OPTIKALITA (30. 5. 2019 – 12. 7. 2019)
- VLADIMÍRA KLUMPAR – VIBRACE (18. 9. 2019 – 8. 11. 2019)
- MILAN KRAJÍČEK – FLUIDUM (15. 11. 2019 – 15. 1. 2020)

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
VZDĚLÁVACÍ A RUKODĚLNÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY A ORGANIZOVANÉ SKUPINY
Školám a organizovaným skupinám byly v roce 2019 nabízeny edukační a rukodělné aktivity,
které navazovaly na unikátní expozice muzea, aktuální výstavy i významná výročí (115 let od
založení MSB a připomenutí 30 let od událostí sametové revoluce). Nabídka obsahovala
programy stálé („Tvary“, „Barvy“, „Rostliny“, „Zvířata“ a „Co je to sklo?“), dále pak
zvykoslovné (velikonoční a vánoční) a krátkodobé k aktuálním výstavám a výročím (Cesta do
Indie a Sametová 30).
Návštěvnost muzejních programů:








stálé programy: 36 skupin / 912 žáků
velikonoční dílny pro MŠ a ZŠ: 17 skupin / 286 žáků
Cesta do Indie: 13 skupin / 272 žáků
Sametová 30: 20 skupin / 355 žáků a studentů
vánoční tvoření: 24 skupin MŠ / 310 dětí, 1 skupina / 30 osob se specifickými potřebami
O skláři lišákovi: 4 skupiny / 76 žáků
Osadníci z Kristiánova: 3 skupiny / 57 žáků

Celkem navštívilo edukační a rukodělné programy v muzeu 117 organizovaných skupin, tj.
2 298 žáků, studentů a pedagogů, což znamená výrazná nárůst oproti předcházejícím
letům (r. 2017: 19 skupin / 491 žáků, r. 2018: 59 skupin / 1432 žáků).
PROGRAMY A AKCE PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST
Široké veřejnosti jsme nabízeli programy do expozic, k výstavám i oblíbené tvůrčí dílny,
workshopy, bižuterní kurzy, přednášky. Novinkou byly specializované programy pro seniory.
Programy k výstavám:




Dva v jednom. Design českého a slovenského skla 1918-2018 (MSB, Bratislava):
5 tematických interakcí s kvízem
Cesta do Indie (21. 5. – 20. 10. 2019): příběhová brožura s úkoly, muzejní kufřík
Současné české vánoční ozdoby (22. 11. 2019 – 16. 2. 2020): „minikvíz“ k výstavě
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AKTIVITY V EXPOZICÍCH
Aktivity pro individuální návštěvníky a rodiny s dětmi jsou sestavovány každoročně
v závislosti na aktuální výstavy a výročí. Celoročně je také ve vestibulu muzea návštěvníkům
k dispozici hrací koutek, s puzzle, tematickými omalovánkami, navlékáním korálků a spousty
malých dárků.
Nabízené aktivity:
 „Muzejníček“ – kvíz s úkoly do stálých expozic pro rodiny s dětmi, k dispozici i v německé
a polské jazykové mutaci
 kvíz k výstavě Dva v jednom – navazující na interakce stejnojmenné výstavy
 příběhová brožura se zábavnými úkoly k výstavě Cesta do Indie
 pracovní list „Sametová třicítka“ – k výročí 30 let sametové revoluce
 „Minikvíz“ k výstavě Současných českých vánočních ozdob
Speciální kvíz muzeum připravilo i u příležitosti oslavy 115 let svého založení. Tento kvíz
mohli účastníci akcí a návštěvníci muzea vyplnit navíc také v rámci akcí Muzejní noc pod
Ještědem, Křehká krása a Dni české státnosti v Nosticově paláci v Praze.
Celkově vyplnilo jednotlivé kvízy cca 4 660 návštěvníků muzea a jeho akcí.
Tvůrčí dílny a workshopy:
 Na Hromnice tvořte svíce – tvůrčí dílna s výrobou svícnů s korálky zvaných „hromnička“,
1. února 2019: 150 osob.
 Zelený čtvrtek, Velký pátek – dvoudenní velikonoční dílna s výrobou škapulířů pro štěstí
a barevných růženců, 18. a 19. dubna 2019: 389 osob.
 Muzejní noc pod Ještědem – kulturní akce v duchu oslav výročí 115 let MSB, tvůrčí dílny,
17. května 2019: 1 500 osob.
 Cesta do Indie – celodenní program v rámci stejnojmenné výstavy, přednáška,
komentované prohlídky, tvůrčí dílny, 15. června 2019: 50 osob.
 Dny lidové architektury na Kristiánově – víkendový program pro veřejnost, komentované
prohlídky, aktivity v expozici, 13. a 14. července 2019: 80 osob.
 Hrátky s princeznou – tvůrčí dílna v rámci akce Křehká krása s výrobou papírových
korunek se skleněnými kameny, od 8. do 11. srpna 2019: 500 osob.
 Sklářská slavnost na Kristiánově – celodenní kulturní program, tvůrčí dílny, předvádění
výroby, 7. září 2019: 1 800 osob.
 Den české státnosti na Ministerstvu kultury ČR – v duchu oslav výročí 115 let MSB,
prezentace muzea, kvíz pro návštěvníky a workshop, 28. září 2019: 150 osob.
 Víkend Křišťálového údolí – volný vstup do expozic, předvádění výroby, 26. a 27. října
2019: 1 161 osob.
 Za sklářskými mistry – ukázky tradiční výroby, 9. a 10. listopadu 2019: 411 osob.
 Sametová 30 – celodenní program k výročí 30 let sametové revoluce, komentované
prohlídky, tvůrčí dílny, 16. listopadu 2019: 219 osob.
 Vánoční tvoření – vánoční program s ukázkami výroby a zdobením foukaných skleněných
ozdob firmy Goja a tvůrčí dílnou, kvíz pro návštěvníky, 27. prosince 2019: 1 349 osob.
Tvůrčí dílny a akce navštívilo v roce 2019 celkem 7 767 osob.
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Programy pro seniory:
V roce 2019 zavedlo muzeum jako úplnou novinku speciální programy pro seniory.
Podnětem pro jejich vytvoření byla absence v nabídce muzea, která se seniory počítala
pouze v řadách široké veřejnosti.
Uskutečnily se 2 speciální programy:
 19. března k výstavě Dva v jednom – design českého a slovenského skla s komentovanou
prohlídkou a tematickou tvůrčí dílnou „Pomalujme sklenice“ (37 osob)
 10. září k výstavě Cesta do Indie, s komentovanou prohlídkou a výrobou náramku
s rudraksha perlemi (19 osob)
Celkem se obou programů zúčastnilo 56 seniorů, kapacita byla plně obsazena.
Bižuterní kurzy pro dospělé:
 9. března – výroba šitého motýla z korálků
 25. května – indický šperk šitý pravoúhlým stehem
 12. října – výroba náramku šitého pravoúhlým stehem
 7. prosince – výroba háčkovaného náramku s perličkami
Celkem se zúčastnilo 46 osob.
Přednášky pro veřejnost:
 Tradiční indický oděv (15. 6. 2019) – přednáška kurátorky asijských a afrických sbírek
Národní galerie PhDr. Zdenky Klimtové pro veřejnost k celodennímu programu Cesta do
Indie.
 Žena v indické výtvarné tradici (18. 10. 2019) – přednáška historičky PhDr. Dagmar
Pospíšilové, CSc., pro studenty a pedagogy k výstavě Cesta do Indie.
 17. listopad. Studenti, svoboda…a ještě něco? (1. 11. 2019) – přednáška historika Mgr.
Petra Sedláka, Ph.D., pro studenty a pedagogy k výročí 30 let sametové revoluce.
 Jak Havel vystřídal Husáka. Poslední krize Československa (12. 11. 2019) – přednáška
historika Mgr. Michala Macháčka, Ph.D., pro veřejnost k výročí 30 let sametové revoluce.
 diskusní setkání Sklářské svítání (24. 10. 2019) na téma „Sklo v architektuře“
Přednášky navštívilo 167 osob.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Kapitoly v knihách
PhDr. Petr Nový, LLEVITACE in LLEV SHOWCASE, Fakulta umění a designu Univerzity J. E.
Purkyně v Ústí nad Labem, 2019, s. 54-59, ISBN 978-80-7561-204-5.
Mgr. et Mgr. Kateřina Hrušková, Granátový šperk jako inspirace pro jabloneckou bižuterní
produkci, Český granát, Technické muzeum v Brně, 2019 (v tisku).
Články v recenzovaných časopisech
PhDr. Petr Nový, Československé sklářství mezi lety 1918-1938, Zborník Slovenského
národného múzea, 108-109, História 54-55, Slovenské národné múzeum v Bratislave 2019,
s. 59-81, ISBN: 978-80-8060-457-8.
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PhDr. Petr Nový, Z historie sklářského rodu Riedelů II. – Skleněné království (1844-1894),
Sklář a keramik 69, 2019, č. 1-2, s. 7-15, ISSN 0037-637X.
PhDr. Petr Nový, 115 let Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Sklář a keramik 69,
2019, č. 3-4, s. 72-74, ISSN 0037-637X.
PhDr. Petr Nový, Mgr. Petr Čížek, Dagmar Havlíčková, Analýza potenciálu sbírky Muzea skla
a bižuterie v Jablonci nad Nisou zaměřené na československé sklo období socialismu, Sklář
a keramik 69, 2019, č. 5-6, s. 86-89, ISSN 0037-637X.
PhDr. Petr Nový, Z historie sklářského rodu Riedelů III. – Křehké impérium (1894-1929),
Sklář a keramik 69, 2019, č. 7-8, s. 134-139, ISSN 0037-637X.
PhDr. Petr Nový, Jablonecká bižuterie na výstavách v 19. a první polovině 20. století, Sklář
a keramik 69, 2019, č. 9-10, s. 182-187, ISSN 0037-637X.
Mgr. et Mgr. Kateřina Hrušková, Moderní tamburovaná výšivka ve Sbírce Muzea skla
a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Textil v muzeu 15, 2019, s. 73-82, ISSN 1804-1752.
Mgr. et Mgr. Kateřina Hrušková, Československá bižuterie z let 1948–1989 ve veřejných
sbírkových institucích, Od Ještědu k Troskám 4, 2019, s. 231-234, ISSN 1214-1798.
Texty do výstavních katalogů pro Galerii Kuzebauch (PhDr. Petr Nový)
PhDr. Petr Nový, Emma Woffenden a Petr Stanický – CONTACT – ISOLATION; Ondřej Strnadel
– SOAP; Jan Frydrych – OPTIKALITA; Vladimíra Klumpar – VIBRACE; Milan Krajíček – FLUIDUM

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST, ÚČAST V ODBORNÝCH POROTÁCH
Přednášky:
PhDr. Petr Nový, What is Czech Art Glass?, Collect, Londýn, Velká Británie, 2. 3. 2019
PhDr. Petr Nový, Czech Jewellery – Past and Present, Illia Lalaouni Museum, Athény, Řecko,
8. 5. 2019
PhDr. Petr Nový, Česká bižuterie – od počátků do roku 1989, Křehká krása, Jablonec nad
Nisou, 9. 8. 2019
PhDr. Petr Nový, Dva v jednom – Design českého a slovenského skla 1918-2018, Slovenské
národné muzeum – Historické muzeum, Bratislava, Slovensko, 10. 10. 2019
PhDr. Petr Nový, Czech Jewellery – Past and Present, České centrum, Moskva, Ruská
federace, 22. 11. 2019
Mgr. et Mgr. Kateřina Hrušková, Granátový šperk jako inspirace pro jabloneckou bižuterní
produkci, konference Český granát – historie, identifikace, zpracování, restaurování,
Technické muzeum v Brně, Brno, 14. – 15. 5. 2019
Mgr. et Mgr. Kateřina Hrušková, Moderní tamburovaná výšivka ve sbírce Muzea skla
a bižuterie v Jablonci nad Nisou, konference Textil v muzeu 2019, Technické muzeum
v Brně, Brno, 4. - 5. 6. 2019
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Odborné komise
IV. ročník Mezinárodního brusičského sympozia (pořadatel BOMMA)
Světlá nad Sázavou – PhDr. Petr Nový, předseda komise
MASTER OF CRYSTAL 2019 (pořadatel Preciosa)
Jablonec nad Nisou – PhDr. Petr Nový, Ing. Milada Valečková

JINÉ AKTIVITY
Spolupráce PhDr. Petra Nového a Ing. Milady Valečkové s firmou Preciosa a. s. na projektu
designové soutěže pro výtvarníky MASTER OF CRYSTAL 2019. Udělení Ceny muzea
ředitelkou Ing. Miladou Valečkovou.
Příprava podkladů pro celoroční panelovou prezentaci 115 LET MUZEA SKLA A BIŽUTERIE
v prostorách muzea: Marie Víšková, Ing. Milada Valečková, PhDr. Petr Nový

SPOLUPRÁCE S MUZEI
V rámci řešení projektu Design československého skla a bižuterie 1948-1989 v programu
NAKI II. a dalších aktivit kurátoři navštívili tyto domácí a zahraniční sbírkové instituce:
Česká republika
Muzeum Vysočiny, Havlíčkův Brod; Horácká galerie, Nové Město na Moravě; Muzeum
regionu Valašsko, Valašské Meziříčí; Muzeum regionu Valaško, pracoviště Vsetín; Národní
muzeum – Ústřední depozitář, Terezín; Uměleckoprůmyslové museum, Praha; Východočeské
muzeum, Pardubice; Sklářské muzeum, Nový Bor; Sklářské muzeum, Harrachov; Severočeské
muzeum, Liberec; Muzeum Šumavy v Sušici, pracoviště Muzeum Kašperské Hory;
Západočeské muzeum v Plzni
Zahraničí
Victora & Albert Museum, Londýn, Velká Británie; Design Museum, Londýn, Velká Británie;
British Museum, Londýn, Velká Británie; British Library, Londýn, Velká Británie; National
Gallery, Londýn, Velká Británie; Birmingham Museum & Art Gallery, Birmingham, Velká
Británie; Library of Birmingham, Birmingham, Velká Británie; Birmingham Archives,
Birmingham, Velká Británie; World of Wedgwood, Barlaston, Stoke-on-Trent, Velká Británie;
Barlaston, Stoke-on-Trent, Shaftesbury, Velká Británie; MAK – Museum für angewandte
Kunst, Vídeň, Rakousko; Österreichische Nationalbibliothek, Vídeň, Rakousko; Musée Arts
and Décoratifs, Paříž, Francie; Musée Louvre, Paříž, Francie; Illia Lalaouni Museum, Athény,
Řecko; Slovenské národné muzeum – Historické muzeum, Bratislava, Slovensko; Sklárské
múzeum v Lednických Rovních, Lednické Rovne, Slovensko; Novohradské múzeum a galéria
v Lučenci, Slovensko; Dornyay Béla Múzeum, Salgótarján, Maďarsko; Glasmuseum Hentrich,
Düsseldorf, Německo; Ständenhaus Kunstsammlung NRW, Düsseldorf, Německo;
Glasmuseum Frauenau, Německo; Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, Polsko
Tradičně probíhala spolupráce s muzei Libereckého kraje, zejména v souvislosti s Muzejní
nocí pod Ještědem.
Několika dalším muzeím jsme zapůjčovali sbírkové předměty do výstav.
V rámci sklářské sekce ICOM byly prohloubeny kontakty s kurátory oborových muzeí z celého
světa.
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SPOLUPRÁCE S VEŘEJNOU SPRÁVOU
Ministerstvo kultury – podílíme se na naplňování koncepčních a metodických materiálů
svého zřizovatele a dalších jmenovitých úkolů, na žádost ministerstva provozujeme projekt
v oblasti podpory kulturních a kreativních průmyslů, a to správou webových stránek
Kompetenčního centra pro české sklo a bižuterii.
Zúčastnili jsme se Dne otevřených dveří MK v Nostickém paláci u příležitosti oslav Dne české
státnosti 28. 9. 2019.
Liberecký kraj – úzce spolupracujeme s odborem kultury, památkové péče a cestovního
ruchu při propagaci svých aktivit, včetně veletrhů a výstav. Kraj přiváží do muzea řadu svých
oficiálních návštěv, pamatuje na nás při organizaci presstripů, propagaci kraje apod. Podílí se
na koordinaci Muzejní noci pod Ještědem. V posledních letech se pravidelně zapojujeme do
Dnů lidové architektury LK speciálním programem v expozici na Kristiánově.
Aktivně se zapojujeme do projektu Křišťálové údolí / Crystal Valley (dále jen CV), v rámci
víkendu CV 26. – 27. října 2019 jsme nabídli volný vstup do expozic a ukázky tradičních
horkých technik výroby skla (tažení figurek a foukání technického skla u kahanu). PhDr. Nový
se podílel na přípravě odborných historických textů pro účely CV, ředitelka muzea je členkou
poradního sboru ředitele projektu a účastní se pravidelných pracovních schůzek a jednání
pro jeho rozvoj. Usilujeme o zřízení jednoho z informačních center CV právě v Jablonci nad
Nisou.
Statutární město Jablonec nad Nisou – svými aktivitami jsme i v roce 2019 doplňovali
nabídku kulturních programů ve městě, tradičně jsme se připojili ke Dnům evropského
dědictví. Využíváme dotační zdroje z městského rozpočtu ke spolufinancování aktivit
zaměřených na místní občany (výtvarné dílny a ateliéry, výstavní projekty čerpající z místní
historie, adventní program).
Trvalá je spolupráce s Jabloneckým kulturním a informačním centrem, Městským divadlem,
Eurocentrem Jablonec nad Nisou a jabloneckou Základní uměleckou školou. Muzeum
podporuje pořádání jejich akcí poskytováním volného vstupného jejich účastníkům (např.
přehlídka Tanec, tanec, … aj.).
Národní památkový ústav Liberec – s libereckým územním pracovištěm muzeum
spolupracovalo při záměrech při vyhodnocení projektů muzea a dalších záměrů jako např.
restaurování sbírek a při realizaci přístavby.
Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou – muzeum i v roce 2019 archivu poskytovalo
prameny a reprodukce sbírkových předmětů pro vědecké a publikační účely. Ředitel
jabloneckého archivu je členem rady muzea.

SPOLUPRÁCE S VÝROBCI A PROFESNÍMI SDRUŽENÍMI
Svaz výrobců skla a bižuterie – muzeum je členem svazu a podílí se aktivně na většině jeho
aktivit. Organizačně velmi významně pomohlo s propagací a přípravou výstavy Křehká krása,
pro niž zajišťovalo dotaci z odboru regionální a národnostní kultury MK ČR. Pro výstavu též
jako partner akce připravilo v prostorách Eurocentra ukázky tradičních postupů práce se
sklem. Návštěvníci mohli na společnou zvýhodněnou vstupenku navštívit kromě Křehké krásy
také stálé expozice muzea a výstavu Cesta do Indie. Muzeum se stalo rovněž místem konání
podnikatelské mise z Kazachstánu.
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Společně pokračovala prezentace turistického produktu „Do Jablonce nad Nisou za sklem
a bižuterií“ a nových webových stránek Jablonec Jewellery Tour. Aktivně se podílíme také na
prezentacích v Praze (CzechTourism, Holiday World) a dalších akcích.
Připojili jsme se k akci „České Vánoce“ poskytnutím zvýhodněného vstupného – tato
spolupráce se však příliš neosvědčila, z důvodu nedostatečného nabízení ze strany
pořadatele.
Akciová společnost Preciosa je dlouhodobě nejvýznamnějším partnerem muzea. S ohledem
na významnou organizační i finanční spolupráci ji lze pokládat za příklad propojení komerční
a veřejné sféry.
Nadace Preciosa je také významným podporovatelem činnosti muzea, v tomto roce se
podílela na spolufinancování výstavy CESTA DO INDIE. V roce 2019 nadace zapůjčila do
expozice muzea panenku Maximu, kterou v roce 2018 vytvořil tým designérů Preciosa
Components pro aukci Adoptuj panenku a zachraň dítě. Byla vydražena za neuvěřitelných
100 000 korun pro českou pobočku UNICEF. V prostorách muzea pokračovala distribuce
hobby-setů Andělů a náramků s motivem andílka, jejichž výtěžek nadace každoročně věnuje
na předem vymezený účel v sociální oblasti.
Česká mincovna, a. s. se sídlem v Jablonci nad Nisou nám pravidelně dodává za symbolickou
cenu do sbírek vzorky veškeré své produkce a podílí se na vybraných výstavních projektech
z oblasti mincí a medailí.
Do konce roku 2019 byla prodloužena výstava Jablonec, mincovní město České republiky
1993-2018 v Kabinetu mincí a medailí, připomínající 25 let od jejího založení.
Dlouholetým partnerem muzea je rovněž Okresní hospodářská komora v Jablonci nad
Nisou. Ředitelka muzea se zúčastňuje vybraných akcí komory, pravidelně bývá členkou
poroty soutěže o nejlepší regionální produkty pořádané OHK při veletrhu cestovního ruchu
EuroregionTour. V tomto roce pořádala komora sérií diskuzí na téma rozvoje cestovního
ruchu v regionu, kterých jsme se zúčastnili – projekt však nepřinesl žádné konkrétní výsledky.
Spolupráce s Asociací umělců medailérů v roce 2019 neprobíhala z důvodu personálních
změn v muzeu, kdy nebylo obsazeno místo kurátora sbírky mincí a medailí.
Muzeum spolupracuje s řadou významných výrobců skla a bižuterie v ČR. Za všechny lze
zmínit například Preciosa Group, Crystalex Nový Bor, Moser Karlovy Vary, BOMMA Světlá
nad Sázavou, firmami sdruženými ve Svazu výrobců skla a bižuterie a designovými studii.
Díky této spolupráci jsou muzejní sbírky pravidelně bezúplatně doplňovány o současnou
produkci.
Muzeum je dále členem Asociace sklářského a keramického průmyslu, zástupci muzea se
pravidelně zúčastňují každoroční valné hromady (v roce 2019 ve Ctěnicích), kde mimo jiné
prezentují aktivity muzea ve směru ke sklářskému podnikání (KKC, Sklářské svítání, …).
V prostorách muzea se uskutečnilo dvoudenní Setkání sklářů a keramiků (3. – 4. září 2019).
Byla zahájena spolupráce na přípravě výstavy k 30. výročí ASKP, která se uskuteční
v Národním technickém muzeu v Praze v roce 2020.
Dlouhodobě jsou udržovány aktivní kontakty s Českou sklářskou společností, která v muzeu
pořádá některé výborové schůze. PhDr. Petr Nový, hlavní kurátor muzea, je šéfredaktorem
časopisu Sklář a keramik, který společnost vydává.
Ve vzájemné spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Asociací sklářského
a keramického průmyslu byl dne 24. října uskutečněn 8. ročník diskusního semináře
SKLÁŘSKÉ SVÍTÁNÍ, tentokráte na téma „Sklo v architektuře“, kterého se zúčastnilo 67 osob.
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Muzeum je dále přidruženým členem Asociace cestovních kanceláří ČR, činnost sekce
kulturních a památkových cílů je však v posledních letech značně utlumena.

SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI
 pokračuje dlouhodobá spolupráce se středními i vysokými uměleckoprůmyslovými
a odbornými školami z České republiky


kurátoři muzea jsou zváni do hodnotících komisí a na obhajoby závěrečných prací
studentů středních i vysokých oborových škol



studenti oborových škol mají možnost bezplatně navštívit muzeum v rámci své výuky



muzeum nadále spolupracuje se základními a středními školami, kterým jsou pravidelně
nabízeny edukační i rukodělné muzejní programy, komentované prohlídky a tvůrčí dílny
spojené s expozicemi muzea, významnými výročími a aktuálními výstavami. Celková
návštěvnost programů s každým rokem narůstá (viz výše), což dokazuje dlouhodobě
zvyšující se zájem škol a pedagogů o tyto programy



edukační pracoviště v dalších letech aktualizuje a rozšíří nabídku zejména stálých
programů muzea s ohledem na současné trendy ve vzdělávání (se zaměřením na
aktivizační metody a inkluzi).

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY
Od roku 2014 funguje v obnovené podobě Spolek přátel Muzea skla a bižuterie v Jablonci
nad Nisou, jehož činnost spočívá v budování a udržení dobrého jména muzea, rozšiřování
povědomí, propagaci a podpoře činnosti muzea a zachování kulturních hodnot.
Ke konci roku 2019 bylo přihlášeno 43 řádných členů a v prostorách muzea uspořádány dvě
členské schůze (26. 3. a 21. 11.). Funkci předsedkyně vykonává Marta Broulová, bývalá
ekonomka muzea.
Členové spolku jsou pravidelně informováni o činnosti muzea, jsou zváni na akce muzea
(vernisáže, přednášky apod.) a významně pomáhají při organizaci akcí jako Muzejní noc pod
Ještědem, Dny lidové architektury, Sklářská slavnost na Kristiánově, tvůrčí dílny apod. - 49
osob celkem odpracovalo 332,5 hodin.
Pro všechny členy spolku byl uspořádán zájezd do skláren na Novoborsku (25. 4.), část z nich
se zúčastnila muzejní poznávací cesty na Slovensko (19. - 20. 9.).
V říjnu 2019 spolek ve spolupráci s muzeem požádal Ministerstvo kultury o finanční dotaci na
rok 2020 z programu Kulturní aktivity na podporu projektů spolků a pobočných spolků na
aktualizaci a dotisk Průvodce stálými expozicemi muzea.
Administrativní a propagační servis pro členy spolku zajišťuje sekretariát muzea.
Ředitelka muzea byla do června členkou správní rady o.p.s. Cesty skla a zúčastnila se jejích
jednání. Následně svou činnost ukončila z důvodu dlouhodobě avizované nevyjasněnosti
záměrů vedení zakladatelské Nadace J. Wievegha (respektive některých členů), kteří
poskytovali Nadaci a o.p.s. půjčky na provoz bez zajištění návratnosti.
Na základě vzájemné dohody zatím zůstává v sídle o.p.s. mobilní sklářská pec (majetek
muzea), která byla pořízena a je o.p.s. provozována v rámci doplňkových služeb muzejního
kompetenčního centra.
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ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
V roce 2019 byly v souvislosti s putovními projekty muzea a osobní aktivitě zaměstnanců
navázány osobní vztahy s vedením nebo kurátory zahraničních muzeí a výrobních sdružení
v Jerusalemě a Tel Avivu (Izrael), Bratislavě a Piešťanech (Slovensko), Athénách (Řecko),
Římě (Itálie), Moskvě (Rusko), Londýně a Birminghamu (Velká Británie) a Soulu (Jižní Korea).
Muzeum je členem mezinárodní organizace ICOM. V březnu 2019 se ředitelka zúčastnila
jednání Českého výboru ICOM v Brně. Jsme připraveni se aktivně zapojit do příprav
Generální konference ICOM v roce 2022 a pro účastníky ze sklářských muzeí zorganizovat
výjezd do našeho regionu.

VÝZNAMNÉ NÁVŠTĚVY
V lednu muzeum navštívili zaměstnanci Slovenského národního muzea v Bratislavě v rámci
poznávací cesty do České republiky.
V únoru se v muzeu uskutečnilo jednání Komise pro kulturu a památkovou péči Asociace
krajů ČR. Pro členy komise byla uspořádána komentovaná prohlídka muzea.
V červnu jsme hostili jednání poradního sboru Křišťálového údolí / Crystal Valley, v čele
s radní Libereckého kraje Květou Vinklátovou.
V červenci si muzeum prohlédla delegace Nadace Preciosa se svými hosty-klienty Domu
seniorů Liberec-Františkov.
V rámci presstripu Okresní hospodářské komise v Jablonci nad Nisou v září muzeum
navštívila skupina holandských novinářů.
Koncem září muzeum navštívila velvyslankyně Thajského království s doprovodem.
V prosinci jsme přivítali ministra kultury Lubomíra Zaorálka, který využil pracovní návštěvy
Libereckého kraje k jednání nejen o současnosti našeho muzea, ale i o plánech a vizích do
budoucnosti. Pan ministr si také s velkým zájmem prohlédl stálé expozice muzea i výstavu
a obdivoval nejen historii sklářství, ale i současné trendy bižuterní a sklářské výroby.
V prosinci muzeum navštívily 2 významné skupiny (cca 90 osob) zástupců německých
cestovních kanceláří v rámci presstripu Libereckého kraje k představení projektu Crystal
Valley.

PROPAGACE, KOMUNIKACE
Veškeré informace o výstavách a dění muzea jsou umísťovány na muzejní web a sociální sítě
(facebook, Instagram). Došlo k úpravě stránek dle aktuálního požadavku na přehlednost
a umístění odkazů na partnery muzea (Křišťálové údolí, Kompetenční centrum, Exponát
měsíce…). Webové stránky muzea navštívilo v roce 2019 celkem 123 954 návštěvníků, z toho
5 915 ze zahraničí. Na webu bylo zaznamenáno 84,3 % nových uživatelů a 15,7 % uživatelů,
kteří se vrací. Z celkového množství relací je patrná změna ve složení publika, kdy stránky
navštívilo přes 54 % mužů, ve věkovém průměru návštěvníků se projevil nárůst mladších
návštěvníků (25-34 let), kterých bylo 34 %! Nejvíce zastoupeni jsou uživatelé z ČR, dále
Německa, USA, Polska, Slovenska, Japonska, Velké Británie, Francie, Rakouska a Ruska.
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Na facebooku jsme zaznamenali nárůst o 751 fanoušků na celkových 2620 sledujících. Stále
je potřeba zvýšit úsilí a počet sledujících navýšit třeba například využitím placené reklamy
a propagace akcí. Na instagramovém profilu máme počet sledujících na čísle 353. Je potřeba
zlepšit intenzitu příspěvků a odpovídajících #.
Pravidelně informujeme všechna turistická a informační centra Libereckého kraje a cestovní
kanceláře prostřednictvím měsíčních kulturních přehledů a dalších aktualit, včetně distribuce
propagačních materiálů muzea. Na portál IC Jablonec nad Nisou vkládáme informace
o nových výstavách a akcích muzea, tyto informace jsou současně umístěné i na portále
Libereckého kraje Cestou necestou, jsou zveřejněny také prostřednictvím Jabloneckého
měsíčníku a Jabloneckého kalendáře, které vydává statutární město Jablonec nad Nisou.
Zařadili jsme se do online aplikace „Mobilní Turista“, kde jsou umístěny informace
k návštěvě muzea, fotografie, kalendář akcí atd. Akce muzea jsou též pravidelně doplňovány
a vkládány na městský portál kulturních akcí v prostředí tzv. Google Apps. a na
nejsledovanější cestovní portál Kudy z nudy. Dlouhodobě spolupracujeme s Turistickým
regionem Jizerské hory, kde probíhá prezentace muzea prostřednictvím portálů
www.jizerky.cz, měsíčníku Novinky z Jizerek, Jizerských novin. I nadále pokračuje spolupráce
s agenturou CzechTourism a Asociací cestovních kanceláří ČR.
Byly vydány nové propagační materiály muzea:
 letní a zimní propagační letáček
 DL letáky s propagací KKC
 balónky s logem 115 let MSB
 prodejní stánek 3x3m s potiskem – grafika MSB
 sklenice s vypískovaným logem MSB
 obyčejné tužky s potiskem
 tisk nových vstupenek s motivy sbírkových předmětů, logem MSB a 115. výročí)
 klíčenky s logem MSB
 skleněné přívěsky – ověsy
 spínací špendlíky se 115 MSB
 vlajka k 115. výročí muzea
 výroba a potisk laminových desek do expozic s historií muzea k 115. výročí
 plakáty ke všem výstavám a akcím muzea
 DL letáky k víkendu Křišťálového údolí
 DL letáky k víkendové akci „Za sklářskými mistry“
 roll-up s informací o přístavbě muzea
Pro stálou expozici sklářství na Kristiánově byly vydány další propagační materiály
a suvenýry:
 vstupenky
 pohlednice
 placky s „Lišákem“
 náhrdelník „sklářská tyč“
 klíčenky, skleněné kuličky
 sklenice s logem expozice
Velkoplošnou reklamu jsme v roce 2019 zadali pouze u pozvánky na Kristiánov a pouze
v Libereckém kraji.
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Účast na veletrzích, výstavách a mimořádných akcích:
 GO/Regiontour Brno (leden)
 Holiday World Praha (únor)
 Euroregion Tour v Jablonci nad Nisou (březen)
 Křehká krása 2019 (srpen)
 Skleněné městečko Železný Brod 2019 (září)
 Den otevřených dveří MK Praha (září)
Média byla pravidelně informována prostřednictvím měsíčních kulturních přehledů,
propagačních materiálů a 19 tiskových zpráv. Informace z muzea byly zveřejňovány
v denících celostátního i regionálního významu. Z mnoha lze zmínit uveřejnění v denících
Mladá fronta Dnes, Právo, v časopisech Koktejl, Moje psychologie a dalších. Propagace
či inzerce proběhla také v odborných a specializovaných časopisech - Sklář a keramik,
Pro památky, TIM atd.
Pro rok 2019 jsme získali mediálního partnera HitRadio zastupované společností Radiohouse.
Pro Kristiánov je mediálním partnerem portál Propamátky.
V srpnu jsme se prezentovali na tiskové konferenci v sídle České centrály cestovního ruchu –
CzechTourism v Praze a v jabloneckém Eurocentru u příležitosti konání projektu Křehká
krása, jehož jsme spolupořadateli. V říjnu jsme uspořádali tiskovou konference v rámci
Sklářského svítáni zaměřeného na téma „Sklo v architektuře“, kde jsme informovali
o aktuálním průběhu přístavby a přípravě Mezinárodního trienále skla a bižuterie JABLONEC
2020. Informace byly široce prezentovány v médiích (Mladá fronta DNES, Právo, Deník,
Development News, Genus.cz, TV RTM+, ČRo Liberec, Radio Impuls atd).
O muzeu se v průběhu roku několikrát objevila reportáž na České televizi v pořadech
Události v regionech a Toulavá kamera. Reportáž k výstavě Dva v jednom na Bratislavském
hradě byla odvysílána na TV Markíza v pořadu Teleráno. K tematicky zaměřeným programům
a výstavám také hovořila ředitelka muzea v reportážích Českého rozhlasu, ČRo Liberec
a Rádia Contact Liberec. Pro stanici ČRo Vltava poskytl hlavní kurátor Petr Nový rozsáhlý
rozhovor o historii bižuterie. Výstavu Současné české vánoční ozdoby v závěru roku ve svém
vysílání představila německá televize MDR, Česká televize v pořadu Hobby naší doby, TV
NOVA v pořadu Víkend a liberecká TV RTM.

ZAMĚSTNANCI
K 31. 12. 2019 evidovalo muzeum 28,25 přepočtených úvazků, 30 evidenčních pracovníků,
z toho 23 žen a 7 mužů. V průběhu roku došlo k několika personálním změnám, a to
na pozicích skladová účetní (2 x v průběhu roku), kurátora, hlavní účetní. Organizační
struktura viz Příloha č. 5.
Muzeum se potýká dlouhodobě a kriticky nedostatečným objemem finančních prostředků
na OON, jejichž prostřednictvím zajišťuje dozor v expozicích formou DPP a DPČ. Limit nebyl
ze strany zřizovatele navýšen od roku 2015, a to i přesto, že byl v roce 2017 uveden
po rekonstrukci do provozu objekt Kristiánov, pro který jsou nutní další 2 pracovníci.
Každoročně navíc dochází k legislativnímu nárůstu minimální mzdy, na který je muzeum
nuceno reagovat zvyšováním hodinové sazby. Tito pracovníci jsou vypláceni na dolní hranici
zákonné povinnosti, díky tomu však vznikají i problémy s obsazením uvedených pozic.
V průběhu roku 2019 se podařilo tento problém částečně pokrýt navýšením příspěvku na
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provoz od zřizovatele o 50 tis. Kč a zajištěním dozorů fakturačně. Toto opatření je však
nesystémové a není jisté, zda se podaří zajistit i v dalších letech.
Muzeum zaměstnávalo 9 osob s vysokoškolským vzděláním a 3 s vyšší odbornou školou.
Průměrná mzda k 31. 12. 2019 činila 33.783,- Kč.

HOSPODAŘENÍ MUZEA
Hospodaření roku 2019 v hlavní činnosti ukončilo muzeum s vyrovnaným výsledkem,
při zapojení fondu reprodukce majetku. Účetní výkazy za rok 2019 obsahuje Příloha č. 4.
Příjmy z prodeje služeb (vstupné) a zboží z hlavní činnosti dosáhly částky 1.621 tis. Kč, což
představuje nárůst oproti roku 2018 téměř o 100 tis. Kč.
Tržby za zboží ovlivňuje prodej muzejních publikací a katalogů, které se uskutečňují také
prostřednictvím muzejního e-shopu. Přes ten se realizovalo 31 objednávek, z toho
13 ze zahraničí. Největší zájem byl o publikace „Ingrid – víc než jen značka“, „Schránky vůní“,
„Dva v jednom 1918 - 2018“, „Sklo z Desné 1847 - 2017“ a „Ve službách módy a stylu – Česká
bižuterie v období první republiky (1918 – 1938)“. Hodnota objednávek za rok 2019 činila
25.266,- Kč.
Získané účelové finanční prostředky v roce 2019:
Poskytovatel a účel
Finanční dary - rezervní fond
Nadace Preciosa – výstava Cesta do Indie
Celkem finanční dary
Finanční příspěvky z ÚSC
Město Jablonec nad Nisou – Muzejní noc pod Ještědem
Město Jablonec nad Nisou – Edukační programy k expozicím
Město Jablonec nad Nisou – Mezinárodní trienále skla a bižuterie
JABLONEC 2020 - příprava
Obec Janov nad Nisou – Sklářská slavnost Kristiánov
Liberecký kraj – Sklářská slavnost Kristiánov
Liberecký kraj – Zážitkové programy a propagace aktivit muzea
Celkem finanční příspěvky z ÚSC
Účelové prostředky MK ČR
Muzejní noc (příspěvek PO - Kulturní aktivity)
Mezinárodní trienále skla a bižuterie JABLONEC 2020 – příprava
(příspěvek PO - Kulturní aktivity). Pozn.: navýšeno v průběhu roku.
Křehká krása (příspěvek PO - Kulturní aktivity)
Sklářská slavnost Kristiánov (příspěvek PO - Kulturní aktivity)
Sezónní výstavní program v MSB – INDIE, Současné vánoční ozdoby
(příspěvek PO - Kulturní aktivity)
Muzejní edukace (30 let sametové revoluce)
Sametová třicítka
Celkem účelové prostředky MK ČR
CELKEM
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Částka v Kč:
80 000,00
80 000,00
38 000,00
18 000,00
100 000,00
8 333,00
43 000,00
30 000,00
237 333,00
50 000,00
900 000,00
50 000,00
90 000,00
500 000,00
50 000,00
75 000,00
1 715 000,00
1 952 333,00
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Všechny poskytnuté účelové prostředky byly využity k danému účelu a v řádném termínu
vyúčtovány.
Neinvestiční hmotný a nehmotný majetek byl pořízen v hodnotě 554 tis. Kč. Mezi největší
finanční výdaje patřilo pořízení počítačové techniky včetně tiskáren, mobilních telefonů,
kancelářského nábytku, chladniček a prodejního stánku.
Fond reprodukce majetku byl zapojen ve výši 1 587 tis. Kč, z toho neinvestiční výdaje činily
552 tis. Kč, investiční 1 035 tis. Kč (v tom je zahrnuto pořízení sbírkových předmětů
za 217 tis. Kč).
Inventarizace majetku a závazků
Fyzická inventarizace veškerého majetku byla provedena k 31. 12. 2019 a nebyly zjištěny
inventurní rozdíly. Dokladová inventarizace veškerého majetku, pohledávek a závazků byla
provedena k 31. 12. 2019.
Hospodářská činnost
Muzeum provozuje hospodářskou činnost na základě živnosti volné ohlašovací, eviduje
ji na samostatných analytických účtech a odděleně zjišťuje hospodářský výsledek. Jedná
se zejména o koupi zboží za účelem dalšího prodeje (komisní prodej) a provozování
automatu na teplé nápoje. Za rok 2019 byl z této činnosti vykázán zlepšený hospodářský
výsledek ve výši 172.322,90 Kč. Pro vedlejší hospodářskou činnost je muzeum plátcem DPH.
V oblasti zajištění provozu muzea je nutné konstatovat značný nárůst administrativy
a složitosti procesů z důvodu nově zavedených zákonů a k nim vydávaných rezortních
prováděcích předpisů.

SPRÁVA MAJETKU, INVESTICE
Na opravy a údržbu majetku byla vynaložena částka 701 tis. Kč (opravy a servis služebních
vozidel, revize EZS, EPS, CCTV a dalších, oprava terasy a plynového kotle na hlavní budově,
úprava výtahu na DŠ, renovace nátěrů a restaurování). Fond reprodukce majetku byl
na opravy v roce 2019 zapojen ve výši 99 tis. Kč.
Zapojení Fondu reprodukce majetku na investiční akce bylo v roce 2019 ve výši 818 tis. Kč.
Největší položku tvoří náklady spojené s probíhající dostavbou muzea, náklady na parkové
úpravy v okolí muzea a nákup sbírkových předmětů. Dále byl Fond reprodukce majetku
použit na technické zhodnocení místnosti pro server, nákup drobného hmotného majetku
a dalších drobných investičních akcí.
Depozitář Mlýnská
V roce 2019 byla největší akcí v objektu výměna zařízení na přenos událostí ze systému PZTS
na PCO PČR. Práce byly realizovány na základě rámcové smlouvy uzavřené mezi
Ministerstvem vnitra ČR a firmou Trade Fides, a.s. s celkovými náklady 100 tis. Kč. Náklady ve
výši 91 tis. Kč byly uhrazeny z dotačního programu ISO/A – zabezpečení objektu.
Kristiánov
V roce 2019 byla na objektu prováděna pouze běžná drobná údržba (oprava utrženého
hromosvodu od sněhu, vysprávka vnitřních omítek, doplnění spár v roubení …).
Depozitář Šumava
V objektu depozitáře bylo nově instalováno zařízení na přenos událostí ze systému PZTS na
PCO PČR. Tyto práce byly realizovány na základě rámcové smlouvy uzavřené mezi
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Ministerstvem vnitra ČR a firmou Trade Fides, a.s. s celkovými náklady 124 tis. Kč. Náklady
ve výši 91 tis. Kč byly uhrazeny z dotačního programu ISO/A – zabezpečení objektu.
Byla provedena úprava řízení výtahu z nákladního s možností přepravy osob na nákladní bez
možnosti přepravy osob, čímž došlo ke značnému zjednodušení zákonných požadavků na
vlastnosti výtahu s celkovými náklady 36 tis. Kč.
Hlavní budova muzea
Na začátku roku byl vytvořen plán nátěrů oken na roky 2019-2021, plánovaný objem na rok
2019 byl realizován částečně dodavatelsky (73 tis. Kč) a částečně svépomocí.
Další větší opravou byla vysprávka poškozených omítek atiky na terase a napojení
hydroizolační fólie na tyto omítky za celkovou částku 39 tis. Kč.
V roce 2019 byla také provedena větší oprava plynového kotle za 26 tis. Kč.
Dostavba hlavní budovy muzea
Na základě investičního záměru provedlo Ministerstvo kultury ČR dne 27. 3. 2017 registraci
akce a vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace (č. j. MK 2513/2017 OIVZ). Na akci bylo z MK
ČR uvolněno na roky 2017-2019 celkem 61.330 tis. Kč.
V lednu 2019 byl uzavřen dodatek č. 3 ke smlouvě na realizaci stavebních prací, na jehož
základě byl prodloužen termín dokončení díla z původních 14 na 19 měsíců, v průběhu roku
byl následně ještě dvakrát termín dokončení díla posunut až na 10. 2. 2020. Posunům
termínů dokončení stavby vždy předcházely změny v rozsahu předmětu plnění, které
zapříčinily rovněž zvýšení ceny díla z 51.849.055,74 Kč na 57.631.756,29 Kč (vše vč. DPH).
Velká část těchto změn plynula z nedostatečného formulování požadavků v projektové
dokumentaci, které neodhalily ani zpracované oponentní posudky.
Od začátku roku jsme také prostřednictvím administrátora (Compet Consult s.r.o.) zahájili
přípravu VZ na dodavatele nové expozice přístavby. Veřejnou zakázku se podařilo zveřejnit
až na konci května, a to především z důvodu čekání na dodání projektové dokumentace na
související úpravy muzejního vestibulu od Hlaváček – architekti, s.r.o. O zakázku projevil
zájem jediný uchazeč, který ovšem nesplnil zadávací podmínky u nabízených svítidel, proto
byla VZ dne 14. 8. 2019 zrušena.
S ohledem na časový posun způsobený zrušením první VZ jsme opět pro druhou VZ uzavřeli
příkazní smlouvu s původním administrátorem za cenu 108.900,00 Kč vč. DPH. Cenové
navýšení oproti administraci první VZ vzniklo z důvodu rozdělení na dvě části: část 1) nábytek
a vitríny, část 2) svítidla. Došlo také k navýšení předpokládané hodnoty z původních
9.617.715,37 Kč na 11.717.614,01 Kč, vše vč. DPH, které bylo způsobeno doplněním dvou
interiérových prvků a navýšením síly skel (z technologických a konstrukčních důvodů) vitrín
expozice. Současně došlo k aktualizaci cen z důvodu změny cenové hladiny od zpracování
podkladů. Zakázka byla zveřejněna v prosinci, s termínem podání nabídek v lednu 2020.
V roce 2019 jsme také podali žádost o výjimku z příkazu ŘOIVZ č. 1/2017 týkající se možnosti
přímého zadání VZ na vytvoření autorského audiovizuálního díla (krátkého filmu)
zachycujícího výrobu vánočních ozdob do nové expozice. Zpracovatelem se stala firma
Telekinetic, s.r.o. za cenu 601.866,10 Kč vč. DPH. Zakázka byla řádně provedena ve
stanoveném termínu.
V roce 2019 byla z přidělených investičních prostředků ve výši 55.485.438,36 Kč čerpána
částka ve výši 20.429.032,57 Kč. Nad rámec rozhodnutí muzeum vynaložilo vlastní
prostředky ve výši 484.155,80 Kč (administrace VZ pro expozici, poskytování právních služeb,
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vypracování projektových dokumentací na úpravy muzejního vestibulu a parku, úhrada
poplatku za navýšení elektrického příkonu).

KONTROLY A INTERNÍ AUDIT
V roce 2019 proběhly tyto kontroly:


MK ČR, kancelář bezpečnostního ředitele
Ohlášená kontrola zaměřená na dodržování povinností stanovených předpisy požární
ochrany v objektu na Kristiánově byla z organizačních důvodů na straně kanceláře
bezpečnostního ředitele zrušena.



Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
V rámci tematické kontroly bylo kontrolováno dodržování povinností stanovených
předpisy o požární ochraně v objektu Depozitáře Mlýnská. Při kontrole nebyly shledány
žádné nedostatky.



Okresní správa sociálního zabezpečení Jablonec nad Nisou
Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při
odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
se zaměřila na období od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2019. U všech kontrolovaných oblastí
nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Interní audit
Interní audit vykonávala interní auditorka, která má pracovní poměr na zkrácený úvazek.
Všechny plánované audity byly realizovány v souladu se schváleným ročním plánem. Bylo
uskutečněno 6 auditů, které nezjistily žádné závady. Nastavený systém řídící kontroly je
v souladu se zákonem o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláškou a je funkční.
V provádění řídící kontroly nebyly zjištěny závažné nedostatky, které by vedly k porušení
rozpočtové kázně, či ke zkreslení výsledku hospodaření.
Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2019 je přílohou č. 6.

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.
Počet podaných žádostí o informace:
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí:
Výdaje v souvislosti se soudním řízením:
Výčet poskytnutých výhradních licencí:
Počet stížností podaných podle § 16a:

0
0
0
0
0
0
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PARTNEŘI MUZEA

Ministerstvo kultury ČR

HitRádio FM

Pro památky

Rádio Contact Liberec

ARS VIVA spol. s. r. o.

Asociace sklářského a
keramického průmyslu ČR

Asociace muzeí a galerií ČR

Bohemia Machine s. r. o.

Cesty skla, o. p. s.

Crystalite Bohemia, a. s.

DesignMagazin.cz

HAPY MATERIALS, s. r. o.

Jablonecký deník, Vltava-LabeMedia, a. s.

Jablotron Group, a. s.

Korálki

Kudy z nudy

Liberecký kraj

Material Times

Město Jablonec nad Nisou

MOSER, a. s.

Nadace Preciosa
Crystalex CZ, s. r. o.
Palace Plus
Česká sklářská společnost
PRECIOSA a. s.
Česká mincovna, a. s.
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RIEDEL The WineGlass Company

Sklář a keramik

Střední uměleckoprůmyslová
a Vyšší odborná škola Jablonec

Svaz výrobců skla a bižuterie

Znak Malá Skála
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